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A pilism aróti „Lenin Útja “ TSZ felkészült
az aratásra

szabadít fel, m egterem ti a lehe
tőséget a feladatok időre való 
elvégzéséhez.

A tsz vezetői kiszámították, 
hogy a fennm aradó — a sza
kaszos érés m iatt géppel nem 
igen aratható  — 22 katasztrá- 
lis hold betakarításához 24 em
berre van szükségük. Ennyi 
em ber kivonása a különböző 
mezőgazdasági munkákból na
gyon nehéz dolog. Ezért a tsz 
egész emberállományát átcso
portosították. M indenekelőtt 
megbeszélték, kik azok a ta 
gok, akik jól b írják  a m unkát 
és szóbajöhetnek, m int kaszá
sok. Hamarosan kiderült, hogy 
a jó kaszások zöme az állatte
nyésztők és a  fogatosok között 
található. Hozzáláttak tehát a 
kaszáláshoz szükséges kezek 
felszabadításához. A párttitkár, 
Pergel István és a tsz elnöke, 
Göbölös András sorra já rták  a 
kaszásjelölteket“ és megbe

szélték velük. ki. hogyan te
hetné az ara tás idejére sza
baddá m agát. legtöbb helyen 
a családtagok bevonása oldot
ta meg a problémákat. Pin
tér István állatgondozó pél
dául megbeszélte feleségével, 
hogy az aratás ideje a latt he
lyettesítse őt a jószágok gon
dozásánál, Az asszony el is 
vállalta a tennivalókat. Ha
sonlóan oldották meg a dolgot 
több más tsz-tagnál is.

A tsz ezenkívül felszabadí
to tta  a  m unkaerőt olyan te rü 
letekről, ahol kevésbé sürgős 
a m unka. így például az épít
kezési brigádot teljes létszám
m al az aratáshoz osztották be.

A kiszem elt munkaerőből 
két főt az aratógéphez osztot
tak  be 'kévekötéshez és hogy a 
táblák sarkaiból takarítsák  be 
a gabonát. Arról sem feledkez
tek meg, hogy a nagy meleg 
m iatt a gabona gyors érése 
várható és lehetséges, hogy 
néhány nap m úlva egyes he
lyeken „szorítani fog a cipő“. 
Ezért tartalék-brigádot szer
veztek, am elybe a fölös m un
kaerőt osziották be. A brigád
nak az a feladata, hogy szük
ség esetén „villámsegítséget“ 
nyújtson. A tsz elnöke napon- 
ta  megszemléli a  ha tárt, köz
li észrevételeit, így időben 
megelőzhetik m indenütt a 
szem pergését.

Az aratás nagy m unkájára

való felkészülésben nagy se
gítséget nyújto tt a pártszerve
zet. A Lenin Útja TSZ 12 
kom m unistájából 10 — a fenn. 
m aradó kettő más fontos fel
adatot kapott — az elsők kö
zött jelentette ki:, részt ve
szünk az aratásban! Maga a 
párttitkár is kaszát fog, ezek
ben a napokban, hogy az első 
sorban küzdjön a bőséges ke
nyérért. M ár maga az a tény 
is, hogy 24 arató között 10 
kommunista: komoly biztosí
ték arra, hogy a Lenin Útja 
TSZ-ben nem  lesz szemvesz
teség. Pergel István párttitkór 
sorra felkereste a párttagokat, 
beszélgetett velük a példam u
ta tás erejéről és jó m unkára 
serkentette őket.

A kommunisták 
példát mutatnak

A kom m unisták Ígéretet is 
tettek, hogy sem lelkesedés
ben, sem jó m unkában nem 
lesz hiány. Rdkáné és Welier- 
né kijelentették: ők sem fog
nak szégyent vallani, ha a ver
sengésről lesz szó. M ert, hogy 
nagy vetélkedés lesz, az biz
tos! A párttagok mindnyájan 
elhatározták, hogy elsőknek 
hívják ki egymást versenyre a 
kaszálásban.

A pártszervezet kom m unis
táinak példam utatása nagyon 
sokat jelent m ajd az aratás 
forró napjaiban. Azonban csak 
e rre  alapozni hiba lenne. M ár 
pedig a párivezetöség elővet
te azt a hibát, hogy a kommu
nistáknak a m unkában való 
példam utatásán kívül m ás do
logra nem eléggé te rjed t k i a 
figyelme. Az elmúlt hónapban 
például taggyűlést sem tartot
tak. Pergel István elv társ úgy 
gondolta, elégséges, hogy sze
mély szerint beszélget a p á rtta 
gokkal. De az aratás. a jó 
m unka nem csak a párttago
kon múlik, hiszen rajtuk kí
vül sók pártonkivüli vesz 
részt az aratásban, a többiek 
pedig a növényápolásnál, a 
kertészetben és az állatok kö
rül dolgoznak. H a csak néhány 
olyan tsz-tag is akad, aki 
rosszul végzi feladatát, ez sú
lyos károkat jelenthet. Éppen 
ezért fontos, hogy a kommu
nisták fokozott m értékben fog
lalkozzanak a pártonkívüliek-

kel, beszéljék meg velük rész
letesen feladataikat. Ezt azon
ban a pártszervezet eddig el
m ulasztotta.

Aratás idején is erősítsük 
a pártszervezetet

Azért is szükség lenne a pár 
tonkívüliekkel való fokozott 
foglalkozásra, m ert most, 
nagy munkáik idején még in
kább, m int máskor, felszínre 
kerülnek a jó tulajdonságok 
az erények. Aki szereti a föl 
det, a mezőgazdaságot, az 
ilyenkor nem tud tétlenül len
ni, hanem  m inden erejével 
harcol a gyors betakarításért 
Ezen a mi inkán Ishet igazán 
lemérni, kik azők a tsz-tagok, 
asszonyok és férfiak, akik ér
demesek arra, hogy hamarosan 
pártunk tagjelöltjei közé 'ke
rüljenek.

Ritka dolog és nem mindig 
akad rá  lehetőség, hogy a 
pártszervezet tagjainak zöme 
egész nap — reggeltől késő es
tig — együtt dolgozhasson a 
tsz pártonkivüli tagjainak je
lentős részével. Ezt az alkal
m at nem szabad elszalasztani 
olyan szempontból sem, hogy 
az ebédszünetekben, a  földek
re  való kim enetel közben és 
hazatérésnél beszélgessenek a 
párt politikájáról, a közös gaz
dálkodás kérdéseiről. Hiszen 
olyan családtagok is részt 
vesznek a m unkában, akik 
nem  dolgoznak rendszeresen a 
csoportban, csak egy-egy ilyen 
nagy m unka idején jönnek se
gíteni. Bizonyára sokat jelen
tene a  szűkös m unkaerő sza
porítása érdekében, ha né
hány ilyen családtagot meg 
nyernének arra, hogy ezentúl 
rendszeres munkát végezzenek 
a tsz-ben.

A pilisntaróti Lenin Útja 
TSZ-ben jól felkészültek az 
ara tásra  és a kom m unisták 
példam utatáséra, erejére tá 
maszkodva bizonyára a legki
sebb szemveszteséggel takarít
ják  be a gabonát. Most még 
a rra  van szükség, hogy ezt az 
alkalm at fokozottabban kösse 
össze a tsz pártszervezete a 
pártépítéssel és a párttagok és 
pártonkívüliek kapcsolatának 
megerősítésével.

W. E,

A ratás idején, ha ezer keze 
is lenne a  falusi em bernek, 
valam ennyi megtelne m unká
val. Aki ilyenkor rosszul szer
vezi meg a dolgát, nem találja 
meg a tennivalók elvégzésénél 
a  helyes sorrendet, az m enthe
tetlenül károsodást szenved.
Vagy a gabona kezd peregni, 
vagy a növények ápolása szo
ru l háttérbe, vagy pedig a jó
szágok gondozása sínyli meg a 
gyors tempót.

Ezért sok függ attól, milyen 
az előkészítő m unka, milyen a 
tervszerűség az ara tás idején.

A pilismarón Lenin Útja 
Termelőszövetkezet tagjai is 
szeretnének most „ezerkezű 
emberekké" válni. Hiszen 
mindössze 32 tagja van a cso
portnak és ugyanakkor 217 
katasztrális hold földterület, 
nagyszámú állatállomány 
igényli a dolgos kezeiket. Rá
adásul a tsz tag jainak  javaré
sze tú lhalad ta m ár ötvenedik 
életévét, s ilyenkor bizony ke
vesebb az erő, m in t fiatalabb 
korban. De sem a szaporodó 
m unka, sem  a kor nem jelenti 
azt, hogy a csoport tagjai két
ségbeestek volna. Szám ítottak 
rá  m ár jóelőre, hogy júliusban 
nem  lesz idő „nyaralásra“, 
ezért a rra  törekedtek, hogy 
m inden m unkát szervezetten, 
időben végezzenek el, megelőz
ve így a  torlódást a tennivalók 
területén.

Amíg nem sürgetett az ara
tás, m inden erőt a növényápo
lásra mozgósítottak. Kora reg
geltől késő estig kapálták  a 
kukoricát, gondozták a kony
hakertet. A szorgos m unka 
eredménye, hogy még az őszi 
árpa ara tása előtt sikerűit el
végezni a  kukorica harm adik 
kapálását és a többi növény
ápolás! m unkákat is,

Sokat jelent 
a munkaszervezés

A pilism arónak azonban 
tudták, hogy segítség nélkül 
igyekezetük ellenére sem tud
nak elvégezni m inden munkát.
Ezért”fífégáll Spodtak S  B á jná l1 
Gépállomással, hogy 94 'ka
tasztrális hold gabonaföldjük
ből 72 katasztrális holdat az 
aratógépre bíznak. Ez a segít
ség tetem es időt és m unkaerőt

A Tatáról Kocsra vezető út mentén, 
talán másfél kilométerre a várostól, ha
talmas zöld tábla terül el: a Tatai Me
zőgazdasági Technikum Tangazdaságá
nak répaföldje. Megnézi minderiki, aki 
csak arra jár, mert viruló szigetként 
emelkedik ki a késői száraz hidegek és 
a szárazság miatt, fejlődésében vissza
maradt határból. Parasztszekerek jönnek 
e  város felöl: a szekereken ülők balra 
fordulnák, a nagy, üde, zöld táblát né
zik, Kapával felszerelt kerékpáros húz 
el a város felé: a feje jobbra fordul, 
szemét szinte rabul ejti a viruló tábla. 
Parasztházaspár jön ki az út másik ol
dalán elterülő egyéni parcellák közül: 
saját kukoricájukra, mely még „alig ug
rott el a földtől", vissza sem néznek, 
de hosszasan álldogálnak a répatábla 
szélén. As ember még az árkon túl hú
zódó földliányásra is fölkapaszlkodik, 
úgy szemlélődik. Egy szót sem szólnak, 
csák néznek. Látszik, hogy nemcsak a 
szemüket, hanem a gondolataikat is 
foglalkoztatja az a gazdag ígéret, külön
ben nem időznének itt ennyi ideig.

A közelükbe érek, s megzavarom a né
ma vizsgálódást:

— Ugye szép1
— H á t... igen — feleli, még mindig 

elgondolkozva, de már emeli is földre tá
masztott 'kapát, es indulni akar.

— Mi lehet az oka, hogy ezen a répa
táblán nem látszik meg sem a száraz
ság, sem a fagyos tavasz ? — kérdezős
ködöm tovább, csakhogy marasztaljam.

— H át... sokba került az — mondja 
egy kicsit mogorván, és azzal elindul. 
Áz asszony halkan köszön, és követi az 
urát.

Mi a titka annak, hogy a répájuk 
olyan gyönyörűen fejlődött? — 1kérdez
tem meg csakhamar a tangazdaság igaz
gatójától, s ezzel a magam részéről még
iscsak ott folytattam, a beszélgetést, ahol 
a kapás házaspárral félbeszakadt.

— Munka, jó talajelőkészítés, a fölöt
te« szervek utasításainak pontos betar
tása és a tudományos 'kutatómunka 
eredményeinek felhasználása — foglalja 
össze röviden a választ Nagy Antal igaz
gató.

— Mégis, ezek közül is melyik a leg
fontosabb, melyük a „titok"? — kíván
csiskodom tovább.

— Az eredmények titka az, amit el
mondtam — oktat türelmesen az igaz
gató —, a nagyüzemi gazdálkodás. Eb
ben az esetben azonban, a répánál,

mégiscsak ki lehet külön emelni az ala
pos talajelőkészítést: a gépéket, a mély
szántást. a traktort. A  répa alá 35 cm-es 
mélyszántást adtunk,

Ugyanerről beszél Liczlki János, a Tan
gazdaság pártszervezetének titkára is.

— Hogy mi a titka a szép répának? 
Az, hogy idejében megkapott a föld min
dent, ami a jó terméshez kell. A  főagro- 
n&mus elvtárs a pártszervezet tagjainak 
segítségét 'kérte ahhoz, hogy az idén 
nagyobb legyen a cukorrépa termésát
laga, mint tavaly. Mi aztán segítettünk 
is, ami csak telt tőlünk. Még az ősszel 
kapott a föld trágyát, műtrágyát és 
olyan mélyszántást, ami igazi mélyszán
tás. Tavasszal kapott alapos tárcsázást, 
és amióta csak lehet, minden növény
ápolási munlkát. A dajkapa járta mindig, 
meg volt idejében a sarabolás, az egye- 
lés, a kétszeri mélykapálás. Szerencsére 
— teszi hozzá büszkén —, mert már 
nem is lehet bemenni a sorok közé. 
Külön gondozója is van a répának, Mol
nár Mihály gyakornok elvtárs, ciki má
sodik esztendeje van nálunk az egye
temről nyári gyakorlaton, s úgy gond
ját viseli a répának, mintha édes gyer
meke lenne. De meg is terem ott holdan- 
7cint kétszáz mázsa akkor is, ha egy 
csepp eső sem hull többé rá.

Liczki elvtárs szavai eszembe juttat
ják legelső beszélgető-társamnak, az el
lépett kapás parasztnak megjegyzését a 
költségről. Lássuk hát, valójában: mibe 
került. Míg az irodába gyors számolást 
végeznek, hogy kíváncsiságomat kielé
gítsék, a tejtermelés emelkedéséi ábrá
zoló grafikonokat nézegetem. Biztató 
számokat látdk. 1952-ben 155 000 liter 
volt a gazdaság tejtermelése. 1953-ban 
179 000, 1954-ben 196 000. Kicsit meghök- 
kenve figyelem az 1955-ös év 271 000 
literes tervét, de hamarosan megnyug
tatnak: az év eddigi eredményei alap
ján biztosak benne, hogy túl is teljesí
tik ezt a tervet. Ez év május 31-ig 
ugyanis 105 000 liter volt a terv, a tény
leges teljesítés viszont 124 000. Ennek 
következtében szépen túlteljesítette a 
gazdaság tejbeadási tervét is, amely má
jus 31-ig 70 000 liter lett volna, de tény
legesen 84 000 litert adtak be,

Közben megkapom a választ a növény- 
ápolási költségékre vonatkozó kérdésem
re is. A 35 holdnyi répaföld költségei 
holdankint 3700 forintot tesznek ki. A 
minimális 200 mázsás termést véve tehát 
alapul, holdankint 2000 forinton felüli 
tiszta jövedelemre számíthatnak,

— Kevesebb költséggel el tudja-e vé
gezni ugyanezt a munkát kisüzemi gaz
dálkodás mellett az egyénileg dolgozó 
paraszt? — keresem meg újabb kérdé
semmel az igazgatót, aki az aratásra ké
szülő kombájn bejáratásánál intézkedik.

— Nem — feleli határozottan —, ezt 
a munkát kisüzemi gazdálkodás mellett 
egyáltalában nem lehet elvégezni.

Ezt bizony magamtól is tudhattam 
volna. A kisüzemi gazdálkodást folytató 
paraszt ekéje nem száll le 35 cm mélyre, 
még jó, ha ennek a mélységnek egy har
madát eléri. És ezt is milyen áron? 
Hiába van kiszegödve a tej a családom 
számára az egyik egyénileg dolgozó pa
raszt szomszédunknál, és hiába lenne 
fontos, hogy gyermekeim naponta igya
nak tejet, szántás, vetés, boronálás és 
behordás idején egyetlen csepp tejet sem 
ad a szomszédasszony. A tehenek dol
goznak, mondja magyarázatképpen, s a 
szántás idején tejet igénylők óhajtását 
teljes meggyőződéssel helyezi a január
ban ibolyát vagy júliusban hóvirágot ke
resők bolondságával egy kalap alá.

Ez jár az eszemben, amikor megállók 
a tangazdaság lánctalpas traktora előtt. 
Szeretném megsimogatni. Ez soha, egyet
len pohár tejjel sem rövidít meg egyet
len gyermeket sem. /

És — úgy érzem — most el tudnék 
beszélgetni a tangazdaság répaföldje 
mellől szűkszavúan elsiető házaspárral 
is. Szeretném elmondani nefkik, hogy 
bányászaink széncsatája, Sztálinváros 
kohói, gépgyáraink a szárazsággal da
coló répaföldek és gyermekeim napi 
biztos tejadagja milyen szilárd, szét- 
bonthatatlan egységbe kovácsolódnak 
össze. És szeretnék — a magunk kicsi, 
mindennapi életét alapul véve — elbe
szélgetni pártunk és kormányunk poli
tikájáról, szeretném megmagyarázni azt, 
hogy a diadalmasan zöldelő répatábla 
titka vem a nagyobb költség, hanem a 
szocialista mezőgazdaság. A szárazság
ban is viruló földek „titkának" neve: 
fejlett ipar.

B , L.

— NINCS MÁSA A KÉZI ARATÁSNAK — ezzel fogadja 
Molnár István, a  környei „Alkotmány“ termelőszövetkezeti cso
port elnöke mindazokat, akik  a gépi m unka felől érdeklődnek 
nála. Olyan ..meggyőzően“ m ondja ezt, hogy a kérdezőknek ön
kéntelenül az az érzésük, hogy ez Környén bizonyára így van, 
ha m ár az elnök is ezt mondja.

Mi az oka annak, hogy az „Alkotmány“ TSZCS tagjai ide
genkednek a gépek m unkájától, ellenséget lá tnak  a  máshol 
nagyszerűnek bizonyult gépekben?

EGYSZERŰ A VÁLASZ. Nem a jó gazda m ódján számítot
tak, m ikcr papírt vettek elő, hogy a közgyűlésen számot vesse
nek. E lvitathatatlan: szép a csoport kalászosa, kapásnövénye, 
tehát jó term ést várhatnak. Még sok idő van hátra  azonban, 
amíg elm ondhatják: m inden term ést betakarítottunk, mindent 
elkövettünk, hogy mindenből a legtöbb terem jen. M ert a jelek 
nem arra  m utatnak, hogy az elsők között lesznek majd.

De m enjünk sorjába. Ne vegyük figyelembe a 12 hold bur
gonyát, a nyolc hold napraforgót, és a 7 hold cukorrépát, — pe
dig azt is még sokszor kell kapálni, még sok m unkát igényel. A 
kapások közül válasszuk ki a 27 hold kukoricát és nézzük meg, 
hogy az „Alkotmány“ TSZCS tagjai mennyire helytelenül gon
dolkodnak akkor, mikor visszautasítják a Kömlődi Gépállomás 
segíteni akarását.

A tszcs 16 tagja közül 8 m ár 60 éven felüli. Nem megy m ár 
úgy a m unka, m int azelőtt a  növényápolásban és a kasza is ne
hezebb. A kukoricájukat ezért kapálhatták  még csak kétszer 
meg eddig a környei „Alkotmány“-ban. Nem nagyon magas még 
a kukoricájuk, annyira legalábbis nem, hogy ne lehetne még 
kétszer, háromszor meg'kapální, lófogatú ekével, meg kézzel is. 
B átran szám íthat az „Alkotmány“ tagsága minden kapálás u tán  
2 mázsával több kukoricaterm ésre. Ez azt jelenti, hogy ha még 
kétszer m egkapálnák kézzel a kukoricát, akkor a 27 holdról 108 
mázsával többet takaríthatnának  be. Ennyi kukoricából leg
alább 20 hatvan kilós sertést tudnának 160 kilósra hizlalni. Ez 
több m int 40 000 forint bevételt jelentene a csoport tagságának.

Ez azonban csak az egyik oldala a  dolognak. M ert ha meg
nézzük, hogy a kézzel való aratás, a marokszedés, a kötözés, 
összehordás és a cséplés — az aratás legfontosabb mozzanatai 
—• egyenként is 1—2 százalékos szemveszteséggel jár, s  ezzel 
szemben figyelembe vesszük a kombájn 1 százalék alatti szem
veszteségét, a gyors betakarítást, nyilvánvalóvá válik, hogy 
mégis csali ez az érdemesebb.

A JÖVEDELMEZŐSÉG SZEMPONTJÁNÁL azt is észre 
kell venniök az „Alkotmány“ TSZCS tagjainak, hogy a gépi 
m unka olcsóbb az aratásnál, m int a kézi. A kombájn egy holdat 
182 forin tért a ra t le és csépel el. Ugyanakkor ha kézzel aratják , 
334,80 forintot fizetnek ki a  cséplőgéprészen kívül.

MÉG NINCS KÉSŐ, hiszen még az úgynevezett „nagyara
tás“, a kenyérgabona aratása ezután kezdődik megyénkben, így 
a környei Alkotm ányban is. A Kömlődi Gépállomásnak van 
kom bájnja, vannak aratógépei, vegyék igénybe az Alkotmány 
TSZCS tagjai. Ha az előző szám ítás nem elég bizonyíték a gépi 
m unka előnye mellett, vegyék kezükbe ú jra a papírt és ceruzát 
és ismét csináljanak számvetést. Az eredm ény az lesz, hogy rá 
jönnek: nem lehetnek önmaguk ellenségei.

A R A T Á S

Az ulolsó sim ításokat végzik a tábla szélén álló kom bájn
nal, hogy gyorsan takarítsa be ez évi kenyerünket a  Jeges- 

pusztai Állami Gazdaságban,

A Környei Állami 
Gazdaság ferencinajo- 
r i üzemegységében a  
megyében elsőknek 
megkezdték a  rozs 
aratását. A gabona 
m agasra nőtt. géppel 
nem lehet aratni, 
ezért az üzemegység 
dolgozói kéziarató
brigádot szerveztek, 
hogy elsőknek fejez
hessék be a rozs a ra 
tását. A földterület 
az üzemegység leg
rosszabb minőségű 
földje. mégis több 
m int 7 m ázsát vár
nak holdjáról

Ernst János 16 holdas szamódl gazda m ár leara tta  őszi
árpáját és másodvetésű silókukorica a lá  készíti elő az őszi

á rpa tarlóját,


